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Kính gửi: 
 

- Các thành viên Ban an toàn giao thông thành phố; 

- Công an thành phố; 

- Đội Thanh tra giao thông số 3; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

 

  Thực hiện Văn bản số 54/BATGT-VP ngày 08/11/2022 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp kiềm chế tai nạn 

giao thông những tháng cuối năm 2022, 

Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo và giao trách nhiệm 

1. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông thành phố: 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thuỷ nội địa tới mọi tầng 

lớp nhân dân, đặc biệt trong các trường học, cấp học trên địa bàn thành phố và 

người tham gia giao thông về ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đường 

thuỷ, cảnh báo nguy cơ và hậu quả tai nạn giao thông, các biện pháp phòng tránh 

tai nạn giao thông; hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng, hoạt động của các tổ chức đoàn thể từ thành phố đến cơ sở như: Mặt 

trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh... nhằm nâng cao nhận thức, 

tạo sự đồng thuận trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố tích cực 

tham gia thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. 

- Xây dựng các giải pháp đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn để tiếp 

tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông. 

3. Công an thành phố: Tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng 

cường hoạt động tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông đối với các 

phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, tập trung chủ yếu vào việc chấp 

hành quy tắc giao thông, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục... Sử dụng 

các phương tiện nghiệp vụ, kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

các lỗi có nguy cơ cao gây tai nạn như: vi phạm tốc độ, đi không đúng phần 

đường, làn đường; vượt đèn đỏ; vi phạm quy định về nồng độ cồn và các chất 

kích thích khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số 

người quy định, các phương tiện chở quá khổ, quá tải, xe cơi nới thành 



thùng...; Kiểm tra đảm bảo an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông 

về điều kiện an toàn của phương tiện và người lái. 

2. Đội Thanh tra giao thông số 3: Phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, 

kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông 

đường bộ như: phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật; người điều 

khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, chở 

hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép, chở quá số người quy định...  ngăn chặn và 

xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ và kết cấu hạ 

tầng giao thông. 

4. Phòng Quản lý đô thị thành phố; Đội quản lý trật tự đô thị:  

- Phối hợp với Công an thành phố, Đội Thanh tra giao thông số 3 và 

UBND các xã, phường tổ chức giải tỏa, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm 

lòng, lề đường, họp chợ, đấu nối và xây dựng công trình trái phép trong hành 

lang an toàn đường bộ.  

- Chỉ đạo đơn vị quản lý giao thông thường xuyên rà soát bổ sung kịp thời 

các thiết bị cảnh báo giao thông, biển báo, đèn tín hiệu,..bảo đảm giao thông thông 

suốt trong mọi tình huống; xử lý kịp thời các yếu tố có nguy cơ cao gây ra tai nạn 

giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ mất ATGT do nguyên nhân từ kết cấu hạ 

tầng giao thông; tiếp tục thực hiện tốt công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng kết cấu 

hạ tầng giao thông đường bộ; có phương án dự phòng trong trường hợp mưa lũ, sự 

cố đột xuất nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, phường:  

- Chủ trì, phối hợp các đơn vị chức năng, tổ chức giải tỏa các điểm chợ 

họp trái phép, các trường hợp bán hàng, đặt biển quảng cáo, ô che lấn chiếm 

lòng, lề đường, vỉa hè vi phạm trật tự an toàn giao thông đô thị, xây dựng công 

trình trái phép trong hành lang an toàn đường bộ gây cản trở đi lại và mất an 

toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.  

- Tăng cường quản lý các hoạt động vận tải đường thuỷ nội địa trên địa 

bàn quản lý, kiên quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò, các phương tiện 

thuỷ không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh 

theo quy định.  

Ban An toàn giao thông thành phố yêu cầu các đơn vị như trên nghiêm 

túc thực hiện./.  
        

 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên (T/hiện); 

- Ban ATGT tỉnh 

- Thường trực Thành uỷ                 (B/cáo); 

- Thường trực HĐND thành phố   

- Chủ tịch UBND thành phố  

- Các PCT UBND thành phố; 

- VP HĐND và UBND thành phố; 

- Chuyên viên XD; 

- Lưu VT, BATGT.  

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
 

 
  

 
 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nông Thị Toản 
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